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41 DEFINiÇÃO
Comissão deve

,

concluir análise
de emendas na

da

Depois de mais de três
meses de discussões,
vereadores de Guaramirim
votam este mês alterações
na Lei Orgânica e

.. Regimento Interno. Entre
as emendas apresentadas,
propostas para diminuição
do recesso parlamentar de
90 para 55 dias e para um

mês ao ano.

31APROVADO

Transferênc:ia
de verba

garante
salários
Projeto do prefeito Moacir

'J Bertoldi (PL), transferindo
recursos da secretaria de
Obras Públicas e

Habitação, no montante de

R$ 173,1 mil para
. pagamento de salários e

encargos dos servidores foi

aprovado pela Câmara de
Vereadores. A medida

gerou manifesto da

oposição que aponta

desequilíbrio nas contas do
. , .

municipio.

... - " .
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valorizando nossos'. '���,";'
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51 RESULTADO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROMOTORIA INVESTIGAM O CASO

Três animais foram mortos na semana passada envenenados,
provavelmente por Aldicarb, popularmente conhecido como

chumbínho. O veneno, que mata ratos, cães, gatos e até

humanos, está proibido no Brasil há mais de dez anos. Mas a

reportagem do O Correio do Povo fez uma blitz nas

agropecuárias da cidade e confirmou a venda do produto. A
Vigilância Sanitária e a Promotoria Pública foram informadas
e investigam o caso.

,

38 I MEGAOPERAÇÃO: POLíCIA PRENDE MEMBROS DO PCC E IMPEDE FURTO
ROBERTO VINicIUS/CORREIO DO POVO/AE

A Polícia Federal prendeu, ontem em Porto Alegre, bandidos que planejavam mais um roubo a banco. Membros
do PCC faziam parte da quadrilha, que também teria sido responsável pelo assalto ao Banco Central de
Fortaleza.
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Sol corn muitas nuvens. Períodos de céu nublado com'
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chuva. A noite o tempo fica firme. ,
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28 I EMPOSSADO
,

Gelson Sorgato
é o novo

Secretário da
j

Agricultura
.

,

A função não tem segredo
para o atual suplente de

deputado, que já ocupou o

posto durante 16 meses da '

administração Paulo Afonso
Vieira. Nos 120 dias de

gestão que restam, Sorgato
promete ser "um soldado à

disposição do governo",
buscando a parceria de
trabalho com as empresas,
com os trabalhadores e á

iniciativa privada.
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DE não quer
falar de
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,_ EDITORIAL,

I
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I
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I
'

,

I' Alarmantes as explicações
I do presiderite do Tribunal

i Superior Eleitoral, ministro
: Marco .Aur

é

lio, para os

: embaraços que trancam a

anunciada medida saneadora
i
I

para impedir a posse dos
I candidatos envolvidos nas

!
'

novelas da roubalheira e ainda
,

I respondem a processo na
! ,

I Justiça. E o ensarilhar de armas
I
I antes da retirada, de cabeça
baixa, da ousada tentativa de

_ CORREIO DO LEITOR•

O CORREIO DO poVi
,

Rebelo, marcou para a
,

pr6xima terça-feira, a votação
do projeto que acaba com o

voto secreto em cassações de
mandato. E que é, como se

sabe, o equivalente ao. túnel
dos presos para a fuga em massa

de cadeias e penitenciárias.
Pura encenação. As quadrilhas
articulam o não

. ,�

comparecimento a sessao, para

impedir que haja quorum. No
a to final, toda a

.... Resta o Supremo Tribunal Federal como
a esperança, que é a última que morre.

Mesmo desenganada, pode ser salva

•

,

resistir à inevitável repetição
da farsa das absolvições em

massa de, senadores e

deputados denunciados pelas
CPIs e pelos Conselhos de

, ,

1 Etica da Câmara dos
, Deputados e do Senado, pelos

i acordos indecorosos dos

I partidos, tecidos nos
I conchavos do baixo clero na

troca de gentileza do "eu salvo
o seu deputado, você salva o

meu." Em nova cambalhota no

picadeiro, o omisso presidente
I da Câmara, deputado Aldo
I
!
I
I

,
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I Nuncavoume esquecerdaquele
: primeiro turno na eleiçãoI
: presidencial de 1989. Já de noite,

I 'passeipelo colega que redigia o texto
: para o jornal (Folha de S.Paulo)

cravar apassagemde Luiz InácioLUla
daSilva (PT) ao segundo turno, em
lugar do até então provável Leonel
Brizola (PDT). O experiente
repórter parecia bem preocupado,
olhando alternadamente para o seu
terminal e para os lados.

,

A pesquisa do Datafolha

permitia dizer que Lula acabaria a

apuração na frente de Brizola.Mas o
jornalista estava -compre-:
ensivelmente- alarmado com a

possibilidade de protagonizar Ulna
"barriga". Sabe como é, as pesquisas
têm o chamado "intervalo de

confiança", para o qual quase
ninguém liga. Vai que bem daquela
vez o levantamento caísse nos 5%
dos casos emque o resultado estoura

,

amargemde erro.Osujeito e o jornal
iam passar o resto da vida se

explicando.
A Hist6ria conta que o jornal

cravou (sozinho) e acertou. Saberia
sedepois que havia sidoumepisódio
fundador da moderna democracia
brasileira. O punhado de votos que

,
,

responsabilidade de salvar o

espetáculo é transferida para
as costas do eleitor, desafiado
a expulsar do Legislativo, em
todos os níveis, os mafiosos
envolvidos na. série de
escândalos, "como nunca

houve neste país". Se o voto

negar fogo, vamos saltar sem

pára-queda do avião em

chamas, no deserto das áreas

devastadas da Amazônia para
a plantação de soja transgênica
ou a criação de gado, sob os

cuidados do que sobrou do

o

<'

levou Lula a ultrapassar Brízola e ir '

.
,

ao segundo turno contra Fernando
Collor acabaria definindo o cenário
das disputas político-eleitorais nas

,

duas décadas seguintes. As vezes a

gente se esquece, mas, mantidas as
.

regras do jogo, 2010 será a primeira
, eleição presidencial sem Lula.

Aliás, as sucessões presidenciais
brasileiras desde a redemocratização
s6 tiveram' dois candidatos
realmente competi-tivos: Lula e o

•

anti-Lula. O segun-do personagem
foi interpretadopormais de um ator,

enquanto o primeiro·' ator
interpretou mais de um

personagem. Começou como um

radical, que recusou o apoio de

"Ulysses Guimarães no segundo
turno de 1989, e chegou a 2002
como um moderado, da Carta aos

Brasileiros e das alianças sem limites
definidos.O Lula de 2002 e dos anos

seguintes exorcizou e liquidou o

personagem anti-Lula. Acho que a
'

oposição nunca compreendeu isso,
ainda que todos os elementos apartir
de 2003 tenham reforçado essanova
realidade. Diferentemente daquelas
peças teatrais que ficam décadas em
cartaz comomesmo enredo e vários
atores revezando-se nos papéis,

,

Institute Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos

Renováveis, depois da

operação da Polícia Federal que
.desbaratou a quadrilha que

forj ava laudos técnicos

ambientais.
,

E sintomático o desalento
.. ,; .

que msprro u o pate nco
discurso do senador Jefferson
Peres (PDT-AM), candidato à

vice-presidente na chapa de
Cristovarn Buarque, com o

plenário às moscas, para
anunciar que deixará a vida

pública ao fim do mandato, em
2010. Desfiou as contas da

amargura do rosário do
desencanto: "Como ter

. � ,

arumaçao com o pais que tem

um presidente que meses atrás
,

era conivente com os piores
escândalos de corrupção e está

marchando para ser reeleito,
talvez em primeiro turno?".
,

E mais um da minguada reserva
moral do Congresso, que

antecipa a retirada no tom

peremptório da decisão sem

volta. Resta o Supremo
Tribunal Federal como a

esperança, que é a última que
morre. Mesmo desenganada,
pode ser salva.

,

Alon Feuerwerker ,

cientista político

agora era o enredo que tinha
mudado,

Um dos problemas do PSDB e

do PFL é se oferecerem como

candidatos a um papel que já foi
excluído do enredo da peça. Se no

passado o anti-Lula era embalado e

nutrido por medo do radicalismo

(realou imaginário, tanto faz) doPT
e de seu principal líder, hoje o

antilulismo acabou se reduzindo a

uma caricatura de simesmo. O que
•

se apresentava antes como

resistência a urna possível ditadura
de esquerda, hoje não consegue

escapar da armadilha de ser visto

apenas como expressão de
elitismo.A oposição achou que
voltaria aopodersurfandona rejeição
a um Lula ferido pelos sucessivos

escândalos da crise política.
Descuidoudeconstruirumprograma
alternativo para o país e uma aliança
política verdadeiratnente nacional.
No Brasil, quando se usa a palavra
"nacional", ela necessariamente

precisa incluir duas categorias: os
pobres e oNordeste.

A oposição apostou num

messianismo às avessas, combasenas
classes médias do sul e do sudeste.
Nem ãritrneticamente faz sentido,

.
I

Caso de neurose demônológica
O demônio apareceu pela primeira

vez a João da Silva como um senhor de
sorriso afável, vestindo um terno cinza e

apoiando a mão direita numa bengala,
com um cachorro preto a seu lado. Mais
tarde, seu aspecto foi tornando-se cada
vez mais aterrorizante: tinha chifres,
garras de tigre e corpo de mulher de

grandes seios pendentes, enfatizando o

caráter sexual do pecado, Como Deus e o

demônio originalmente eram idênticos
e ambos são a pr6pria antítese, deixaram
João a mercê de um mundo perverso,

possuído pela busca de todos os prazeres
mundanos. Foi a partir desse momento

que começou a estar sujeito à todo tipo.
de sofrimentos, nos quais ele via e

experimentavã as piores 'tentações,
acompanhados por ataques convulsivos
e sensações das mais dolorosas,
misturadas a uma compulsão sexual sem
limites que, com certeza, dizia,' era obra
do espírito do Mal, que o atormentava
sem descanso. "Satanás existe", diz

enquanto permanece encerrado no

calabouço da Delegacia, "Ele existe, e

tem um poder sem limites". O fato de

que esteja preso o comprova, porque foi
Satanás que provocou sua detenção, e

não aquelas jovens que o denunciaram

por pecados horrorosos. "Satanás e o

dono da maldade, é aquele que comanda
os milhões de demônios que nos

rodeiam". "Os homossexuais, os

drogados, as jovens obsessionadas -pelo
sexo, os ladrões, as prostitutas e os Judas
que acusam falsamente". Foi então que
esse Deus tão distante tornou-se

. .

,
necessário para redimi-lo dos pecados e

assim poder predicar C! palavra do Senhor,
com a liberdade de espírito que só a

pureza da alma permite realizar.
A partir da certeza da redenção, e

sentindo a mais profunda motivação, caia
de joelhos perante as pessoas e gritava,

•

identíficando-se com Cristo, que estava

renegando ao mundo perverso por ordem
celestial. "E assim que o meu cérebro
tomado por satanás, vai deixando espaço

para a entrada do Senhor". As dores, os
. .

". ,1" ,.., •

vorrutos e as terríveis tentaçoes sexual'S

acabaram, e por fim a paz e a felicidade;,Y
apesar de estar preso, o acompanham.

•

"Esse amor para com os outros me

converte num instrumento de Deus". Por
isso mesmo, Ele o subm·ete a uma nova

prova de ascetismo: "Suportar na prisã�
'as calunias de perversão que aquelas jovens
possuídas pelo demônio, lhe atribuem". P

"Quando predico -111es dizia- predic®
sanidade, bondade e libertação de pessoaS
nas garras de satanás".As mulheres se

aproximavam com desconfiança. "Tenho
visto pessoas paralíticas caminharem -;jj
gritava - tenho visto corno o Espírito,
Santo sugava o .tumor cerebral de urna,
velhinha e como arrancava o demônio d�r
corpo de uma criança". E o lhan do.

.
.

fixamente, acrescentava: "Por isso precisQ(
que vocês se submetam aos meus pedidos,
celestiais". As jovens emudeciam, �;
sofriam convulsões, o maldito que tinham,
dentro não queria sair, e no lugar da v0'í,
celestial, falavam com a língua do

J�

demônio. Começaram a difamá-lo, a dizer,
que ele as tocava e que as olhava coi •
desejo, da mesma forma quando er�
pecador. Era com certeza o demônio qu�
falava por esses corpos, e se ele ordenav�í

. ... ' .

que tirassem a roupa era Justamente para.
, J .

descobri-lo, para poder salva-Ias das trevas,
,)

"Saiam serpentes por suas bocas, e me

olhavam com pupilas de mortas" -dizia. ,�
f

),
Na .frente do Juiz, quando o con ronj'j

taram com uma das mulheres que o
I ,

acusavam, João foi muito claro e explíci-. , f I

to: O maldito a está possuindo total-
mente e a obriga 'a blasfemar contra ele, '{

, ú

por isso que 'está preso, porque queria levaf)
O exorcismo até as últimas conseqüências;
porque era a única maneira que a palavr�
de Deus se impusera na mente dessaj

�

jovens endemoniadas. Foi exatamente issq
que aconteceu quando ordenou qu�

. fI
tirassem a roupa e se encerrassem il?1
quarto junto com ele.

/

Victor Alberto Danich, Soclóloqo

Pegou mal
Ao ler a matéria ontem da senhora que

junto com a filha foi constrangida nas

dependências do superrnercadcAngeloni
por Seguranças, me pergunto como uma

Rede de Supermercado desse porte encara

uma situação dessas? Se a senhora que diz
ser cliente diária desse estabelecimento
como podia ser ignorada pelos ditos

Seguranças? Será que os clientes
assíduos não são ao tnenos "vistos" ,

"conhecidos" dos funcionários? Que
segurança e funcionários. são esses que

,

nem percebe que alguém vem todos os dias
no mesmo supermercado? Para ser

.

curto termino dizendo que é lamentável

que tal coisa ocorra com pessoas de hem e
•

.,

que não podemos ficar apenas de br-aço§ ,

cruzados. I

Essas empresas de segurança-não devem
ter treinamento adequados para seJ
pessoal, pois esse tipo de constrangimento
em outros locais são diários. ' 1

Se o fato ocorreu como descrito n�
matéria, é bom que a Justiça pun

à

realmente o Angeloni e que ele sé
,

preocupe em colocar em sua rede,
empresas de segurança e funcionário�
mais educados e gentis, afinal é primeiro [

tratando bem o cliente que se cresce
•

efetivamente no comércio. I

j .

Edson Gomes, professor
,

•

,

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-m?il
redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251
200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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"Política não existe sem mãos sujas. Não dá para fazer sem botar a mão na m."
-

•Paulo Betti, ator, que saiu em defesa do governo Lula, ao comparecer ao jantar oferecido ao candidato à
,

reeleição na casa do ministro Gilberto Gil.

A oposição estudou só as

matérias que não caem na prova
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ORÇAMENTO:OBRAS E HABITAÇAO PERDEM RECURSOS

.. � Tucano afirma
,

que o quadro
ae servidores
está inchado

}ARAGUÁ DO SUL- Projeto
do prefeito Moacir Bertoldi

(PL), transferindo recursos da
secretaria de Obras Públicas e

Habitação, no montante de R$
[73,1 mil para pagamento de
salários e encargos dos
servidores foi aprovado pela
Câmara de Vereadores na

sessão ordinária de quinta-feira
à noite. Com apenas dois votos
contrários, dos vereadores

c-. Eugênio Moretti Garcia
J (PSDB) e Rudolfo Gesser (PP).

Segundo o tucano, o orçamento
do município para 2006 prevê
R$ 79,9 milhões para tal
finalidade, o que' leva à

conclusão de que a máquina
pública "está inchada. Não

,

fosse assim, a quatro meses do
final do ano, não haveria
necessidade de privar dois

importantes setores da

administração pública para
. . -

garantir recursos que ja
deveriam estar previstos em sua

totalidade quando da proposta
do orçamento enviada pelo
Executivo à Câmara no ano

passado." Acrescentou que o

'I montante remanejado estava,
destinado a obras de pavimen-

•

•

CESAR JUNKES

!
,

!

,

'/" .'-0
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,
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Moretti afirmou que o montante remanejada seria destinado a obras de pavimentação

tação de ruas, "uma promessa de

campanha do prefeito que está

longe de atender a população na
velocidade anunciada", criticou
o vereador. Moretti lembrou de
outra promessa de Bertoldi
durante a campanha de 2004, a
de reduzir em 500/0 o número de

cargos comissionados
. ."

existentes a epoca, o que

representaria, segundo o então

candidato a prefeito, uma

economia imediata de R$ 500
mil. Depois dos três primeiros
meses da atual gestão, quando
das primeiras denúncias de que
os cargos comissionados
estavam em escala crescente, o

Copejas recebe auxílio para
custear ações na açriculíura

}ARAGUÁ DO SUL- A

Copejas (Cooperativa de

Produção Agropecuária de

Jaraguá do Sul) terá auxílio
financeiro da prefeitura em

montante de R$ 60 mil.

Projeto do prefeito Moacir
, Bertoldi (PL) foi aprovado
por unanimidade pela
Câmara. O vereador Eugênio
Moretti Garcia (PSDB), lern-

, ,

brou que há cerca de seis

meses o governo do Estado
cedeu à instituição um box '

junto ao Ceasa de Florianó

polis onde produtores de,
banana, em alguns dias da

semana, vendem parte de sua

produção. "No ano passado,
quando daquela grande crise

da banana, o Estado investiu
R$ 400 mil, através das

•

Secretarias de Desenvol-
vimento Regional de J arag á

do Sul, [oinville e Itajaí pt a

a divulgàção das diversas
formas de consumo do pro

duto, como forma de se reto-,
mar as vendas", lembrou o

vereador. Citou, a inr'

projeto desenvolvido em

parceria (governo do Estado,
Sebrae e produtores de nove

associações}, com investi

mentos de R$ 450 mil que
visa agregar valores à fruta da

qual dependem milhares de
famílias em toda a região
Norte. Do total de recursos,

R$ 1'70 mil são disponibi
lizados pelo Sebrae, R$ 50 mil,

pelos produtores e o restante

pelo governo do Estado.

Segundo o tucano, enquanto
estas parcerias que visam

,

. . -

arneruzar prelU1ZOS aconte-

cem, o governo federal não
,

"comparéce". Exemplificou
citando investimentos de R$
38 milhões pela Cidasc em

sanidade animal, enquanto
que a União teria investido

apenas R$ 500 mil, "mesmo
diante de enormes prejuízos
11a suinocultura e avicultura
com o fe charrrento de
mercados internacionais".
Moretti respaldou o apoio da

prefeitura à Copejas. (Celso
Machado)

próprio prefeito tratou de
, desmentir, anunciando suposta
economia que incluía redução,
de gastos com telefone, energia
elétrica e combustível, entre

,

outros itens. "De lá para cá, '

nunca mais ouvimos qualquer
relatório sobre economia de

quinta-feira, projeto do
vereador Ronaldo Raulino

(PL), proibindo a cobrança de
taxa de caução pelos hospitais
da cidade foi retirado da pauta
de votações a pedido do
vereador Pedro Garcia (PMDB).
Projeto idêntico de .autoria do

depu tado Narciso Parizotto

(PTB) já foi aprovado pela
Assembléia Legislativa. Garcia
alegou necessidade de se

analisar' a proposta com mais

"profundidade" e obteve a

concordância do autor que,

segundo disse, pretende apenas

disciplinar o procedimento no

âmbito municipal.

- . -

gastos, ao contrano, o numero

de comissionados quase que
dobrou", disse o vereador.
Vereadores das bancadas de

apoio ao prefeito e mais os votos

do PFL e PMDB garantiram a

aprovação do projeto, que
mereceu apenas a manifestação
solitária do tucano Eugênio
Moretti. Ainda na sessão de

TSE'suspende propaganda
de Fritsch que inclui Lula

,
,

BRASÍLIA- O ministro Carlos estabelece a lei de regência, '

,

AlbertoMenezes Direito, do TSE aparecendo com absoluto destaque
(Tribunal Superior Eleitoral), apenas a imagem e amensagem do

, concedeu liminar à coligação ,segundo representado (presidente
'

estadual "Todos por Santa Lula)". De acordo com a

Catarina" (PMDB/PFL/PSDB/, representação, protocolada no

PPS/PRTB/PTdoB/PAN/PHS)" TSE, o candidato Lula teria
do candidato à reeleição Luiz invadido o horário eleitoral

, .

Henrique da Silveira, contra a destinado ao candidato ao

coligação federal "A Força do governo catarinense pela coligação
.

'

Povo" (PT/PRB/PCdoB) e seu
, estadual ''A Força do Povo", José

candidato à reeleição Fritsch. Nas inserções veiculadas
presidencial, Luiz Inácio Lula da na TV nos dias 25, 26 e 27 ue
Silva. Na decisão, o ministro

.

agosto, o candidato Lula teria dito:
determinou a suspensão da, "O meu governo tem cumprido
veiculação das inserções,' todos os compromissos que,
contestadas pela coligação, ,assumiu com Santa Catarina" e,

estadual, que foram exibidas nos em seguida, teria sido tocado o

dias25, 26e 27 de agosto, em que jingle "Agora é Lula e Fritsch,
•

o presidente Lula aparecia mais respeito por você. 'Para Santa

tempo do que o candidato ao Catarina voltar a crescer". A
governo .estadual. Como coligação Todos por, Santa
fundamento, o ministro Catarina lembra que a Lei 9.504/
argumentou que" vistas as fitas 97 (Lei das Eleições) destinou as

verifica-se, em exame preliminar, '

terças, quintas e os sábados para o
" que, de fato, estão presentes os horário eleitoral dos candidatos à

pressupostos para o deferimento presidência da República e as

da medida liminar, porque a segundas, quartas e sextas-feiras

inserção está em aos candidatos aos governos
desconformidade com o que estaduais.

• MOSAICO po I iti ca@jornalcorreiodopovo.com.br

•

Tem ou não tem?
Aquela suspeita de alguns servidores de que não havia dinheiro
suficiente para antecipar a primeira parcela do 130 salário pode
estar se confirmando. Na quinta-feira a Câmara de Vereadores

aprovou projeto do prefeito Bertoldi (veja matéria nesta página)
remanejando verba da secretaria de Obras e Habitação para
pagamento de salários e encargos. Para que não pairem dúvidas
e, até, para tranqüilizar os servidores municipais, o.preteíto, ou
quem por ele nomeado, deveria tomar a iniciativa de garantir o
pagamento de salários e do décimo em dia até o final do ano. Ou,
então, que na Câmara ou no sindicato alguém se interesse pela
categoria, que sempre garante a eleição de não poucos dos dois
lados.

•

Idem,
Também com o cofre
arrombado, da mesma

forma o governo do Estado
tenta garantir salários até o

final do ano. Já está em

andamento o uso racional
de energia nos serviços
públicos, com a intenção
de alcançar uma redução
de 20% em relação ao ano

passado. Está tão ruim que
já há proposta de se pagar
o 13° em janeiro e julho.

Quem diria
De Fernando Collor de Mello,
candidato ao Senado: "O
Lula é nordestino, conhece

. ,.

nossas raizes e carencias e

tem agido rápido no

atendimento aos pleitos do
Nordeste. O outro candidato,
eu falo do Alckmin, o que'
posso dizer é que está muito
distante da região. Está na

elite, se colocar o Alckmin
solto por aí no Nordeste
você vai pensar que é um

ET" .

Pois é
Professora do Estado, com
28 anos de Orientadora
Educacional, em final de
carreira, com pós
graduação e muitos outros

cursos, reclama que ganha
menos de .cinco salários

,

mínimos por mês.Em 1985,
quando fez concurso para o

quadro de efetivos, só com

a graduaçãO recebia o

equivalente a 11 salários
mínimos. '

Semelhança 1,
o ex-presidente Jãnio da
Silva Quadros, eleito na em

1960 presidente da
República pela antiga UON
com extraordinária votação
sobre o oponente Marechal
Lott, apoiado pelo �SO.
Governou o país de 31 de

janeiro de 1961 a 25 de

agosto do mesmo ano.

Renunciou alegando que
"forças terríveis" o

obrigavam ao gesto. Um

segredo que levou para o

túmulo.Empregos
Segundo Paulo Obenaus,
sócio da Proma,
construtora da arena

multiuso, a obra gerou ·150

,mpregos diretos. Deste
total, 30% de empregos
lnclretos, Orçada em R$ 14

milhões, ali estão injetados
R$ 5 milhões do Fundo
Social, que não precisa
devolver, e outros R$ 4
milhões emprestados pelo
Badesc. Da prefeitura,
menos de R$ 1 milhão.
Falta o resto.

,Semelhança 2
Lula (PT) disse agora que só
não cumprirá promessas por
fatores extraterreitres, ou

seja, fatores de outro

planeta. Não se sabe o que,
é, portanto seria admissível

que o eleitor acreditasse que
,

as promessas serão

cumpridas. Isso,
naturalmente, se todas as

promessas de 2002, os 10
milhões de empregos, por
exemplo, tivessem
efetivamente saído do papel.'Opções'

Tem candidato pra todo
gosto, bem mais perto da

gente do que se imagina.
Estelionatários, caloteiros,
mãos leves, enfim, a fauna

disponível é ,para lá de
qualificada no quesito devo
e não pago. Mas vão ser

votados, alguns até
possivelmente eleitos
porque a grande massa de
eleitores vive

completamente alienada do

processo.

Semelhança 3
Como foi exaustivamente

prometido. Contando com

este tipo de constatação e

com as turbulências
interplanetárias atuais
Plutão que o diga, rebaixado
agora mesmo da- condição
de planeta pelos cientistas
que estudam o Universo- é
impossível não crer que a

fala de Lula hoje, ela sim,
seja algo de outro mundo.

•

Corrupção.
A origem é do latim

,

corruptus, que a princípio
significava "quebrado em

pedaços". O corru pta é
aquele que deixou

para trás a ética,
as regras acordadas
em uma sociedade, aquele
que roubou no jogo. Na

política, corrupto é, em

geral, quem abusa do

poder para proveito
próprio. E tem
um monte deles.

Discórdia
Especialistas em

computação acreditam que a

assinatura eletrônica não
basta para garantir a

segurança do sistema.
Seguro seria a impressão de
um comprovante do voto. O
presidente do TSE, ministro
Marco Aurélio, discorda.
Lembra que desde 1996,
quando usadas pela primeira
vez, não houve uma única

impugnação com indícios
concretos de

, '
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Visita "

A agenda de segunda-feira do candidato a governador
José Fritsch (PT) inclui visita à Weg. A empresa sediada
em Jaraguá do Sul foi uma das doadoras da campanha
do petista nas eleições de 2002, quando foi o candidato
mais votado no município. Brusque e Gaspar também
estão incluídos no roteiro de visitas de Fritsch para
segunda,

•

Orçamento
Proposta do orçamento

, da União para 2007
encaminhada quinta
feira ao Congresso .

prevê a contratação de
46.652 servidores. Os
gastos com

funcionários públicos
federais deverão ser de
R$ 117,9 bilhões no ano

que vem, um aumento
nominal de R$ 11,2
bilhões em relação a

2006. A proposta
também prevê um

aumento do salário
mínimo dos atuais R$
350 para R$ 375.

Posse
O suplente de deputado'
estadual Gelson
Sorgatto (PMDB)
tomou posse ontem
como secretário de
Estado da Agricultura.
Sorgatto já ocupou a

pasta da Agricultura no

governo Paulo Afonso

(PMDB), entre 1997 e

1998. Na Assembléia

Legislativa, defendeu

propostas ligadas à

agricultura. A
Secretaria era

comandada pelo ex

secretário Felipe Luz,
que foi remanejado
para a Secretaria da
Fazenda depois dos
escândalos da

Operação Dilúvio, que
acabaram por afastar o

então secretário Max
Bornholdt,

Revitalização
Falando em Weg, a

• •

empresa val ser parceira
na revitalização do
imóvel que abriga, na

Avenida Prefeito
Waldemar Grubba, a Casa
do Colonizador. No local,
serão investidos cerca de

.

R$ 30 mil no projeto de
reforma de parte do
madeirame da antiga
construção, um dos

I

cartões postais do

município por preservar
seu estilo de construção
enxaimel. Além das'
reformas e da

revltallzação, serão'
melhorados os acessos,
de forma especial para
cadeirantes e portadores
de necessidades

• •

especiais,

Banana
Secretaria de
Desenvolvimento
Regional de Jaraguá do
Sul se organiza para
participar da 17a
Reunião Internacional,
programada para os

dias 15 a 20 de

outubro, no
Centreventos Cau
Hansen, em Jolnvllle.
O evento é maior
congresso técnico-
,

científico sobre o

bananicultura, setor
que vem sendo
incentivado pela SDR,
principalmente através
de projetos com
utilização da fibra da
fruta.

,

Campanha
Deputado estadual
Nilson Gonçalves
(PSDB) cumpre agenda
hoje em Guaramirim,
onde conta com apoio
declarado do presidente
da Câmara de
Vereadores Marcos
Mannes e do irmão
dele, Carlita Mannes,

.

candidato a prefeito em

.2004. Os dois tucanos

acompanham o

parlamentar em visita
aos bairros Ponta

Comprida, Vila
Carolina, Figueirinha,
Centro, Vila Nova e

,

Amizade. Gonçalves
tenta ser eleito para o

terceiro mandato
consecutivo na

Assembléia Legislativa.

Ramificação
A Controladoria Geral

,

da União descobriu
outra quadrilha
sanguessuga que
operava em Santa
Catarina, Chefiada pela
empresa Domansky, o

grupo de empresas
atuou em pelo menos'

quatro municípios do
Estado. AS
irregularidades foram
detectadas em

processos de

licitações em Alfredo

Wagner, Araquari,
Herval d'Oeste e

Pouso Redondo ..

.

,

•

rto
•

diS
CLíNICA DE ORTODONTIA

,

-

NA RETA FINAL: REVISAO DA LEI ORGANICA E REGIMENTO INTERNO

• •

O CORREIO DO POVO
,

•

CAROLINA TOMASELLI

,

� Vereadores epresenaram
propostas para diminuir
o recesso de 90 para
55 e para 30 dias

GUARAMIRIM - A Comissão

Especial da Câmara de Vereadores
de Guaramirim deve concluir os
trabalhos de análise das emendas

propostas ao Regimento Interno
e Lei Orgânica do município na

próxima segunda-feira, após
exatos quatro dias do prazo

estipulado pelo presidente da
Casa, Marcos Mannes (PSDB),
para a CE exarar o parecer final. ,
No total, foram protocoladas 61
emendas à LO e outras 30 ao RI,
depois de mais de três meses de

discussões, desde que a comissão
.

foi criada, em 25 de maio -.

"Vamos analisar uma a Ulna

as emendas protocoladas,
verificar se estão dentro do

processo ,.

normal de
encaminhamento e que não

sejam conflitantes com os artigos
I existentes", explicou o relator
Alcibaldo Pereira Germann (PP),
acrescentando não ter havido
maiores percalços na condução

\

CESAR JUNKES
,

,

'.

m
e_.. ';' MoW

•

Germann informou que comissão analisa todas as emendas na segunda-feira

análise da plenária", continuou
o relator, sem especificar artigos,
como, por exemplo, dos que- 4
tratamdo período de recesso"
parlamentar e pagamento dt,
sessões extras, que gerarrê
discrepância de opiniões entre

os vereadores.
Com relação às férias dos

vereadores, atualmente de 90),
dias ao ano, foram apresentadas
-duas emendas.ao Regimento
Interno. Uma de autoria das,
bancadas do PMDB e Pp, para
55 dias de recesso, sendo de 15 a

30 de julho e de 23 de dezembro,
a 31 de janeiro. Já o vereador
Marcos Mannes propõe 30 dias
de férias, de 1° a 31 de janeiro. O
tucano foi o que apresentou o,

maior número de emendas: 60
à LO e 27 ao RI. As bancadas do
PMDB e PP apresentaram duas
e o vereador Osni Bylaardt
(PMDB), uma. Não foram

.apresentadas emendas sobre o,

pagamento de sessões extras,

hoje R$ 250 por sessão a cada,
. vereador.

Segundo o presidente da

Câmara, a previsão é de que as

emendas sejam votadas em

plenário ainda na primeira
quinzena do mês.

.
,

•

PMDB'de Schroeder apresenta candidatos apoiados pelo diretório
,

SCHROEDER - O PMDB de
Schroeder lança oficialmente hoje
os candidatos apoiados pelo

<' diretório, a partir das 11 horas, na
sede do Clube de Idosos Alegre
Vida, no centro. O diretório está

fechado em torno das
candidaturas de 'Carlos Chiodini
a deputado estadual e Mauro
Mariani, que concorre à Câmara
Federal. Além da apresentação
formal dos candidatos aos filiados,
o evento vai de divulgar os

candidatos da chapa majoritária
encabeçada pelo candidato à

reeleição Luiz Henrique da
Silveira (PMDB). O presidente do
diretório local, vice-prefeito Luis

AparicioRibas, está satisfeito com
a campanha eleitoral no muni

cípio e a aceitação dos dois candi-
•

•

dos trabalhos. "Tudo transitou

dentro das conformidades legais",
completou.

Germann, que integra a CE

junto com os vereadores João
Deniz Vick (PMDB), presidente,
e Evaldo João Junckes (PT),

membro, também destacou o
,

caráter técnico da comissão,
ressaltando que "independente
do autor, todas as emendas devem
merecer a mesma atenção". "Se
for constitucional, vamos fazer

questão de encaminhar todas para

datos apoiados pelo partido na

região. "Nossos filiados estão I

recebendo bem as candidaturas.'
Mariani e Chiodini pratica-

N • • N "

mente nao possuem rejeiçao ,

comentou Ribas, comemorando
o resultado da última pesquisa de

,

intenção de voto para governa-

dor, divulgada pelo Ibope no
.,

come�o da semana. Nela, Luiz
Henrique aparece com 40% dos
votos, um ponto percentual
acima da pesquisa anterior,
enquanto seu principal adver
sário, EsperidiãoArnin (PP) caiu
dois pontos, agora com 29% da

,

preferência. "Mas não podemor
pensar que a eleição está ganha,
e cair na mesma armadilha que
nossos adversários caíram há

quatro anos", ponderou.

\
I· .

.

Prefeitura realiza conferência do Plano Diretor de Guaramirim
GUARAMIRIM --'- A partir de

segunda-feira, a Aciag (As
sociação' Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim) será
palco da 1 a Conferência do
Plano Diretor de' Guaramirim,
que segue até a quarta-feira,
sempre a partir das 14 horas, 110
auditório da associação.

Aberta ao público, a

conferência vai debater e votar
as alterações que farão parte do
novo Plano Diretor, que deve
.ser revisado e atualizado por

•

, -' ,-
- '

.,

I '

L I
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A
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!

�-l y, , mer�ce"MAIS comodidade
! 1;,/' , ..to-X inicial ao ,amento ortodôntico, todos os
,

I';� _ntos .s�<z ,ealizados aqui mesmo na

I, oMais, em�s, .• instalações, que além de

dernaasão bem I lalizadas, no centroda cidade.
. 4

�';, 411""

,

Carlos Chiodini (dir) tem apoio irrestrito na corrida por uma vaga à AL

exigência do Ministério das
Cidades.

secretár iç de Planejamento,
Valério Verbinem, lembrando
que os 33 delegados tratam-se

de representantes do poder
público' e entidades, eleitos
através de voto,' em audiência
realizada mês passado.

Segundo Verbinem, na

segunda-feira ,os temas

deba tidos serão promoção
econômica, saúde, desen
volvimento social, integração
regional e metropolitana. Na
terça-feira, educação, inovação,

. .

O documento tern por
finalidade principal orien tar a

atuação do poder público na

construção dos espaços urbane
e rural na oferta dos serviços
públicos essenciais. O Pla110
Diretor vigente 110 município
foi elaborado em 1986.

"Todos que estiverem

presentes terão direito a voz,

mas somente os delegados terão
direito a voto", esclareceu o

terras públicas, regularização
fundiária, habitação e
mobilidade urbana, este último
volta a ser abordado na quarta-

. feira, incluindo ainda ordena
mento territorial, planejamento
e gestão.

"Serão trêsdias de discussão,
através.de oficinas por temas, e
no dia 19 será a última sessão

ordinária", informou. Daí, o
,

.

documento pronto e aprovado
segue para apreciação da Câmara
de Vereadores.

I'
,

,
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PERIGO: 50 MILIGRAMAS SAO SUFICIENTES PARA MATAR
•

•

•

. -

KELLY ERDMANN

� Produto que mata
, em cerca de meia hora

(

pode' ser comprado-

sem restrição alguma
•

}ARAGUÁ DO SUL - Nome
científico: Aldicarb, da classe
dos carbama tos. Nome

popular: chumbinho. O
inseticida, usado popularmente
domo veneno, mata ratos, cães,
gatos e até humanos, é vendido
de maneira irregular rias

agropêcuárias de Jaraguá do Sul,
mesmo proibido ern todo o

Brasil há mais de dez anos.
( Um envenenamento por
chumbinho atinge,
principalmente, o

-

sistema

nervoso dos seres vivos,
causando sintomas como:

convulsões, salivação excessiva,
vômitos e coma. Foi a partir
desses sinais que Nivaldo Alves
Ribeiro percebeu a intoxicação
de três animais de estimação,
sendo a mais recente

constatada na terça-feira
-

passada, dia 29. O cachorro
Fidel morreu na entrada da
residência da família Ribeiro

depois de comer uma lingüiça
infectada. Antes dele, um

pintcher e um gato também
foram assassinados.

Os casos indicam a

comercialização livre do

produ to na região de Jaraguá do
Sul, comprovado pelo O
Correio do Povo dias após a

ocorrência. Por telefone (veja
box), um comerciante,
instalado próximo ao limite
com o município de

Guaramirim, confirmou vender
o produto tóxico. Sem qualquer
receio, ele não se importou em

•

fornecer informações a
•

respeito.
Na quinta-feira, dia 31, a

equipe de reportagern foi até a
/ .

agropecuarra e comprou o

aldicarb, em embalagem
plástica de cerca de 30 ml, por
R$ 8. Camuflado como veneno
de rato, o chumbinho
fracionado tem' suposta

assunto. A venda ilegal de
agrotóxicos, herbicidas e

inseticidas (como o aldicarb)
pode resultar em processo
criminal.

OVENENO
Não há dados específicos

sobre o número de
envenenamentos pela
substância. Mas, estudos
afirmam que, entre esse tipo de

produto, os inseticidas em geral
foram responsáveis por 70,10/0
das intoxicações registradas
entre os anos de 1994 e 1996. A

principal incidência, também
nesse período, esteve vinculada
a moradores de áreas urbanas.

Conhecido como o mais

tóxico entre todos os

carbamatos, o chumbinho é

fatal com dose inferior a 50

miligramas. Isto quer dizer que,
um animal de 40kg, morre com

menos de 200 miligramas
ingeridas. Para exernplificar o

perigo, especialistas dizem que
-

a aldicarb começa a fazer efeito
em poucos minutos,
geralmente impedindo
qualquer tipo de recuperação.
Além disso, ele se torna letal

para as duas próximas gerações
que tiverem contato direto

(cadeia alimentar) com o

animal intoxicado.

PRIMEIRO CONTATO,
AO TELEFONE:

•

Reportagem: Alô! E da
agropecuária?
Comerciante: Sim!

Reportagem: Quero saber se

vocês vendem chumbinho.
Comerciante: Qual? Aquele•

para espingarda?
Reportagem: Não. O veneno
Comerciante: Sim,
vendemos!

Reportagem: E, qual é preço?
-

.

Comerciante: E oito reais e eu

tenho em pó e líquido.
Reportagem: Quanto vem em

cada embalagem?
Comerciante: Ah, isso eu não

•

seI.

Reportagem: Tudo bem.
Passo aí. Obrigado.
Comerciante: Tchau.

CESAR JUNKES

•

I

\

Sintomas de meningite levam duas crianças para o hospital
}ARAGUÁ DO SUL - Mais

dois caso de meningite foram

, confirmado em Jaraguá do Sul.
-

• I

De janeiro a agosto desse ano,

25 pessoas sofreram COIn os

I
sintomas da doença, Entre eles,
um menino de seis anos,

internado no Hospital e

Maternidade Jaraguá desde a

metade da semana.

Segundo a supervisora de

Imunização, Ana Cristina

Kneipp, a criança tern menin

gite meningocócica, considera-

•

-

I

\
,

•

•

•

\
- \

,

Repórter compra frasco de veneno por R$ 8 na divisa com Guaramirim

composição, indicações de uso

e antídoto no rótulo. Porém, a

toxidade, procedência,
validade, fabricação e

quantidade não são informadas.
Corn o churnbinho em

mãos, a Vigilância Sanitária de

Jaraguá do Sul foi contatada para
confirmar a legitimidade do

produto. Os funcionários do

órgão disseram desconhecer a

substância informada no rótulo,
mas,

\

acreditam que o frasco
contenha o carbamate ilegal,

principalmente por causa das
características de cor e liquidez.

Segundo a promotoria
pública jaraguaense, é

necessário coibir a

comercia:lização deste tipo de
veneno. Para isso, o frasco

'

adquirido pela reportagem de O
Correio do Povo deve passar por
análises laboratoriais e' depois,
a partir do resultado, a

promotoria possivelmente vai

requerer à Vigilância'Sanitária
uma investigação sobre o

,

da a vertente mais grave da do

ença, e por isso segue hospita
lizada, sem previsão de alta. O

quadro de saúde se mantém

estável, mas, exige atenção
médica. O menino, que não teve
a identidade revelada, está a

base de antibióticos e só iniciou

o tratamento porque sentiu

febre, dor de cabeça e rigidez na
nuca. A meningite é a inflama-

,

ção das membranas que
recobrem o cérebro e a medula

espinhal. Pode ser causada por

bactérias, protozoários, fungos
ou vírus e a maioria dos casos

tem cura, se ídentífícados no

início. Para isto, é preciso ficar
atento aos sintomas e procurar
auxíliomédico o mais rápido

- .

possível, Amaior incidência da
doença é registrada durante o

inverno, quando o comum é

deixar os ambientes fechados

para espantar o frio. Como a

meningite é transmitida pelas
vias aéreas, o ideal, segundo a

supervisora de Imunização, é

permitir a ventilação em todos
os espaços, Em 2005, 34 pessoas
foram vítimas da doença. (Kelly
Erdmann)

"

CORREIO ECONOMICO
,

Regras
A regras para este ano

são as mesmas do ano

passado, ou seja, seguem
a Instrução Normativa
671. Foram mantidos, por
exemplo, os custos de
entrega da declaração no

Banco do Brasil, Caixa
Econômica (Caixa Aqui) e

Correios. Todos os bancos
cobram tarifa de R$ 1, e

os Correios, de R$ 2,40.

, As casas lotéricas

começam a receber a

declaraçãn no dia 15 de
setembro. Os
contribuintes também

podem fazer a declaração
pela internet,
no endereço
www.receita.fazenda;gov.br.Os
contribuintes que
deixarem de declarar por
dois anos seguidas terão
a inscrição do CPF
suspensa. Se a omissão
ocorrer por apenas um

ano, o documento passa à

•

COMPRA VENDA EURO ,

DOLAR (EUA) ,

COMERCIAL 2.137 2.139 It COMPRA VENDA

PARALELO 2,237 2,337 It 2,744 2,747 It
PESO (Argentina)

TURISMO 2,087 2,243 � •

•

I 0,520
,

0,521 II'

Cinema em reforma
As três salas de cinema do Shopping Center Breithaupt, em
Jaraguá, ficarão fechadas por duas semanas, A
superintendência do Breithaupt assinou contrato com a

operadora de cinema Arco-fris, a malar do Sul do pars com
mais de 100 salas espalhadas pelo Brasil.A mudança de
operadora foi feita depois da reclamação de clientes que
afirmaram que os filmes exibidos eram desatualizados e

ficavam muito tempo em exibição. A mudança de operadora
inclui uma reforma geral nas três salas com troca de poltronas,
carpetes e nos equipamentos de exibição, Também está

•

prevista uma reforma no hall e na bomboniere. A
reinauguração está prevista para o dia 16 de setembro

,
•

,
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•
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Isento
Começou

-

ontem e vai até
o dia 30 de novembro o

prazo para envio à
Receita Federal da
Declaração de Isento
2006. Este ano, a

expectativa da Receita é
receber 63 milhões de
declarações, 2 milhões a

mais que no ano passado.
São obrigadas a declarar
as pessoas físicas
inscritas no CPF, que
tiveram rendimentos
tributáveis inferiores a R$
13.968 durante todo o ano

de 2005.

condição de "pendente de
regularização" .

Venda de
veículQs
A indústria
automobilística vendeu
em agosto 178.538
veículos, 7,65% a mais
do que em julho, quando
colocou no mercado
interno 165.838 veículos.
O mês de outubro de
1997 foi considerado
recorde com 179.897
unidades, o que
representou 1.359
unidades a mais do

-

que
as vendas de agosto
deste ano. Os números
completos da indústria
automobilística nacional
serão divulgados na

terça-feira pela
Associação Nacional de
Veículos Auto.motores
(Anfavea) .

Acumulado
No acumulado de janeiro
a agosto deste ano, foram
comercializados no

mercado interno
1.205.540 veículos, 10,5%
a mais que os 1.090.498
de igual período do ano

passado. As
vendas continuam
crescentes salientou
uma fonte do setor
automobilístico, .

explicando que há
recursos para crédito e

as recentes reduções dos
juros básicos, estimulam
psicologicamente os

consumidores.

• INDICADORES ECONÔMICOS:
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA

� BOVESPA

16.951 ,1,39%

PONTOS OSCILAÇÃO
37.329 3,03%

0,728

• CUB agosto� DOW JONES (N. York 11.464

� MERVAL (B. Aires) 1.677
R$ 894,B1

• NIKKEI (Tokio)

- -

Com o novo mapa viário, sua empresa necessitará de:-

'" ALTERAÇÃO DE PLACAS
'" TOLDOS

•

'" LUMINOSOS
rt:ENDA
-----�,

rFI �Iª
""'------

=�'24t�aa'-ll'Ii!::-)l-:s-::

•

Solicite uma visita!

•

Plantão 8831·9218/ 8831-9933
Rua Antônio Kochella, 143 • Ilha da Figueira· Jaraguá do sul-se

\

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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r

PROMESSA: MELHORIAS INICIAM NA PROXIMA SEMANA

•

KELLY ERDMANN

� Egon, Kressin diz que
atos de imprudência

:
. na Ilha da Figueira
são freqüentes

}ARAGUÁ DO SUL - Com

lágrimas nos olhos emais de 2.500
assinaturas em mãos, Egon

, Kressin, pai da jovem Adriana
'. Fabiane, 18 anos, morta em um
, "

: acidente na RuaRinaldo Bogo no,

: mês de junho passado, foiprocurar,

,
.
oprefeitoMoacir Bertoldina tarde

I de ontem, 1. Ele quer mudanças
urgentes nas vias doBairro Ilha da
Figueira e? para isso, dedicou as

últimas semanas na busca de
. '-

pessoas com a mesma opiruao,
"Fui de casa em casa, durante

, ,

: "uma hora por dia, para juntar
2.502 assinaturas. Se precisar, vou
atrás e consigo mais dez mil",
"

declarouEgon.O pai que perdeu a
filha atropelada, não concorda
com a falta de ciclovias e sinais de,

I
. trânsito naquela região. Ele quer

-I ' I f,

taxões ao longo das ruas Rinaldo
I I.

: .Bogo e José Theodoro Ribeiro e

: um semáforo em frente à Escola
.,.

/

• •

CESAR JUNKES

\�
Egon Kressin ouviu promessa do prefeito de que melhorias começam a ser feitas na próxima semana

Waldemar Schmitz.
Para Kressin, a situação

•

vivenciada diariamente tia Ilha da
Figueira é caórica. "Os carros vem
em alta velocidade e invadem a

ciclofaixa. Não agüento mais

passar ali e ver isso. Será que todos
vão ter que passar pelo o que eu

passei?", comentou. A indignação
é tanta que a exigência pode ser

transformada em ações mais

intensas. Caso a administração
municipal não cumpra as metas

estabelecidas durante a reunião de

o tráfego em quatro pontos do
bairro, em breve.

Porém, segundo o prefeito
Moacir Bertoldi, a medida não

terámotivos para ser concretizada.
/

E que a promessa é iniciar as

melhorias na próxima semana e

encerra-las no final de setembro.
Ao invés de taxôes, a Secretaria
deObras programa a colocação de
meio-fio, com altura de, cerca de
12 ern, entre a rua e a ciclofaixa,
ainda não construída. O objetivo
é impedir a invasão de caminhões,,

ontem, a comunidade planeja par
,r

/ . .

automóveis e motos na via

Urbanismo decide interromper mudanças 'em ruas
}ARAGUÁ DO SUL - Ao

contrário do que aconteceu nos

dois últimos sábados, a Prefeitura

deJaraguádoSulnãoplanejaalterar
o sentido de nenhuma rua neste

..

final de semana. Conforme

informações do secretário de
'Urbanismo, Afonso PiazeraNeto,
as próximas mudanças ainda não

estão definidas, mas, devem
ocorrer a partir do início de
outubro.

Ele explica que os motoristas,
ciclistas e pedestres precisam se

. . /

acostumar com as ruas ja
modificadas para depois dar
continuidade aoTransjaraguá. Até

.. -

agora, o projeto instaurou a mao-

,
única na Olívio Brugnago, 25 de

Julho, Guilherme Wackerhagen,'
Martim Stahl, Pedro Gonzaga,

,

Marina Frutuoso e Barão do Rio '

Branco.
'

" " Aetapaseguinte, pré-agendada
,

, para outubro, alterk o trânsito na
,

"

área central do município. Por,
. enquanto, Piazera Neto não

divulgou as ruas da próxima fase
do Transjaraguá. Porém, adianta
que até o final de 2006, todas
modificações de tráfego estarão

,

concluídas. (Kelly Erdmann)

-

OPINIAO
.

Você concorda com as �Judanças realizadas no trânsito?

i'E�â ótimo, mas tem
que ter bastante
cuidado até se

acostumar" .

Liberal R sSi, 55,
comerciante

desenvolvida para o trânsito de
ciclistas.
,

A jovem Adriana Fabiane
Kressin morreu ao ser atropelada
por um caminhão com placas de

Guaramirim, na tarde do dia 8 de

junho.O acidente ocorreu naRua
Rinaldo Bogo, próximo ao

cruzamento com a Procópio
Gomes de Oliveira, e causou
revolta na população. Um dia

depois do enterro de Adriana, a

comunidade realizou uma passeata
e fechou a ponte que dá acesso à

WegII.

,

O CORREIO DO POVO

Acidente
o motorista A.C., 28 anos, sofreu
um acidente na madrugada de
ontem ao bater contra uma

árvore. Ele fransltava com seu

veículo na Rua Bernardo
Dornbusch, Vila Lalau, quando
próximo a Floricultura Florisa
bateu contra uma árvore. A.C. foi
levado ao Hosp�al São José
com dores no tórax, corte na

face e suspeta de fratura nas

costelas.

Arrombamento
o veículo VW/ Brasília,' placas
LVJ-8121 , foi arrombado por
volta das 19h de quinta-feira. Foi

,

furtado o aparelho de CO Player
marca Explosound. O carro

estava na garagem' de uma

residência na Rua Arthur

Aldrovandi, Barra do Rio Molha.

/

,

• OCORRÊNCIA POLICIAIS

Roubo
A Panificadora e Confeitaria Aliança, na Rua Bertha Weege, Barra
do Rio Cerro, foi assaltada no começo da noite de quinta-feira.
Segundo a funcionária do estabelecimento, dois homens
entraram no local, sendo que um deles estava armado, ameaçaram
ela e uma cliente e pediram dinheiro. Como não tinha dinheiro
para entregar aos bandidos, eles pegaram algumas carteiras de

cigarros e fuqlram.

•

I

Assalto
o Sr. A.R.D., 37 anos, foi assatado às
19h da última terça-feira (29). Ele ca
minhava na ciclovia que passa pelo

, Centro de Jaraguá do Sul, quando foi
abordado por três homens que o

agrediram com uma pancada na cabeça
e vários chutes. A.R.D. perdeu a

consciência e quando acordou percebeu
que os bandidos haviam roubado seus

. documentos pessoais e R$ 500..

,

,

.
'

"Melhorou um pouco
porque descomplicou o

trânsito" .

Jonatan Delgado
Winintainer, 20,

motoboy

"Ainda tem muito o que
mudar. Mas, por enquanto
estou achando as

modificações boas".
Marli Gonçalves dos
Anjos, 32, balconista

"Sim, as mudanças
devem ser feitas porque
a cidade cresceu. Mas,
tem que fazer ciclovias

também" .

Silvia da Silva 40
repositora

'.'.

,

Furtõ de bolsa
Foi furtada uma bolsa que estava no

escritório da Loja JGM Mangueiras, na

Rua Cel Procópio Gomes de Oliveira,
, Bairro Centro. O furto aconteceu às
18h de quinta-feira. Dentro da bolsa
estavam vários documentos, un talão
de cheques do Banço Bradesco, um
.cartão do UniBanco, as chaves da
loja, cerca de R$ 300 e. um aparelho
celular marca Sony.

i
•

1(.

• FALECIMENTOS
Faleceu às 09:00h do dia 01/09, o jovem Osni dos Santos, com
idade de 25 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Cristo Rei de Guamiranga. ,

Faleceu às 14:00h do dia 31/08, o senhor Hartwig Roedel, com

idade de 65 anos.O velório foi realizado na Igreja Evengélica Luterana
Redentor e o sepultamento no cemitério de Jaraguá 99.

contará com 75 títulos voltados
ao assunto, entre vídeos, livros
e cd / s. A coletânea também vai

ser substituída a cada seis meses

para garantir a atualização dos
dados, Conforme Ademir
Neves Sanches, responsável.
interino pela Fujama (Fundação
J araguaense de Meio

Ambiente) o local será usado

para a realização de palestras,
cursos, aulas e como fonte de
estudos para trabalhos
relacionados ao tema.

Por enquanto o espaço que

agosto. Os agasalhos serão

distribuídas entre as 136

crianças de 4 meses a 4 anos que
estudam na creche. Segundo a

diretora, professora Leonice
.

Cisz, a doação chegou em hora
. bem. apropriada. ''As crianças
estavam chegando na creche

pouco agasalhadas", comenta.
A rotaractiana Luana Leier,.

,

responsável. pela entrega das

peças, diz que, infelizmente, não
foi possível atingir 100% das

•

Ministério contempla Jaraguá com biblioteca ambiental
}ARAGUÁ DO SUL - O

Ministério go Meio Ambiente
contemplou Jaraguá do Sul
com a instalação de uma

unidade do programa Salas
�

Verdes, A assinatura do termo
de compromisso ocorre no

início da segunda quinzena
deste mês e, até o início de
2007, 'o município deve
receber os itens que integram
a biblioteca desenvolvida para
servir como base a ações de

educação ambiental.
,

, No total, a Sala Verde

passa. a abrigar os títulos

encaminhados, em breve, ao

município não foi definido. A
sede da Fujama encabeça a: lista
de sugestões, mas, ainda não fOi"
confirmada, porque, segundo
Sanches, é necessário verificar
se a infraestrutura pode ou não

ser adaptada à Sala Verde, Além
de Jaraguá do Sul, outra duas
cidades catarinenses também
recebem o projeto de educação.

,

ambiental nesta etapa, Palhoça,
na Grande Florianópolis', e

.

Itajaí. (Kelly Erdmann)

•

.'

,

,

Rotaract doa de agasalhos para creche Jones Chiodini
}ARAGUÁ DO SUL- O clima

frio fez com que o Rotaract
Clube de Jaraguá do Sul

promovesse uma ação de
solidariedade junto a Crech'e

,
,

Jones Chiodini, localizada na

rua João Carlos Stein, 355, no
bairro [araguá'. Esquerdo .

Em'parceria com' as' empresas
, I' J'

;'Alenice Mal-has, Merco-

malhas, Darci e Promonil,
( . ,I
, foram doadas 40 peças de

! agasalhos no último dia 23, de

crianças, mas que o calor
humano certamente chegou a

.

todos. As pessoas interessadas
em doar roupas ou brinquedos
para Creche Jones Chiodini

podem entrar em contato com

a diretora Leonice Cisz através
do telefone 3273 7168 .

Informações sobre o Rotaract
Clube de Jaraguá do Sul podem
ser obtidas pelo email

rctjaragua@gmail.com ou

telefone 47 8802-4546.
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o�ORRErO DO POVO
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Centro Empresarial
de [aragud do Sul

ACIJS - COL, APEVI
SINDICATOS PATRONAIS
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PRIMEIRO JOGO: PREPARAÇÃO
,

i

I
I

i
, I

f-

I JULIMAR PIVATTO
,

... Treinador só
! decide o time

i titular no treino
,

! fide hoje à tarde
,

.

I

•

, ,
I '

,

, ! BRUSQUE - A pergunta que
i
I todos se fazem é quem vai
! substituir Falcão nos jogosI
! decisivos da Liga Nacional. Mas
! nem o técnico Fernando Ferretti

! Blsabe ainda quem entrará no lugar
i do camisa 12. Pelomenos é o que

I ele diz e está mostrando nos

i treinamentos. Ferreti está em
,

i O dúvida entre três opções -

! Willian, Márcio e Xande. No
1

: treino de ontem, quem começou
ift_i. : no time titular foi este último,

i.o mas Ferretti revezou bastante e

disse que só vai definir mesmo
no treino de logo mais, às 14h.

1--Quem começou treinando
i r ontem foi Dudu, Jonas, Leco,
,

C Xande e Valdin.

Preocupado com uma

f:possível postura defensiva dos
f,
adversários, Ferretti disse que a

,

i equipe precisa errar o menos
�. -

possível. "Não podemos ir afoitos
ao ataque porque eles contra

! atacammuito bern', alegou. Para.
! ele, a vitória no primeiro jogo é

, (I

,
" I

.
O treinador aproveitou para

• 1 (J ,

pedir respeito ao time jaraguaense,
'", "

I
,

• ;'príncipalmente depois de ter
, ... ",,1
, s •• acompanhado a virada daMalwee

.1
; �"" para cima do joinville, na casa do
•

: '�{ I1 '
... \

I j'fJr
,

, ,,3';,

,

•

•

,

PIERO RAGAZZI DE fREITAS

.', QÁDIO I��
/,'7C

JAf2AGUÁ

-, ",
,

•

Jogadores treinaram ontem em Brusque, time só será definido pela comissão técnica hoje

'fundamental, para passar a
.

responsabilidade para o

adversário. "Foi assim na

semifinal contra o Joinville.
Queremos a vitória no domingo

Joinville.
,

Eles marcam muito bem no
,

UIU contra um.Nós devemos fazer
o que fazemos sempre", comentou
o jogador, que busca seu primeiro
título de LigaNacional. "Em 2004
(quando jogava 11aUlbra) eu perdi
o título lá em Carlos Barbosa'é
ano passado a gente perdeu a

semifinal para oAtlântico. Quem
sabe não será uma revanche
minha contra a ACBF ganhando
lá dentro".

O ala Valdin, artilheiro da

�:;Carlos Barbosa quer garantir empate na primeira partida da final
"j'c (

", iol BRUSQUE - A equipe do

ol:;Carlos Barbosa chegou ontem à

1£ tarde em Brusque e fez um treino

Of..na Arena Multiuso no início da

I[,!noite. Jarico, que treina pela
;. "I terceira vez .s: time gaúcho,.D.

Jn�classificou a final como justa e

'J!; disse que as duas melhores

.C� equipes estão disputando o título.
, ,

, "O Joinville pode até ter feito
r

maior número de pontos, mas o
nosso grupo foi mais difícil",

,

justificou o treinador que, na

: segunda fase, ficou no grupo da
liMa!, wee.

, .. ,

para Jogar a pressao para cima

deles".
. Para Ferretti, o Carlos

Barbosa é uma das equipes mais
regulares desta Liga, por isso todo
cuidado! é pouco. Mesmo

,

pensamento tem o camisa 11

Jonas. "Será um jogo mais difícil
,

do que a semifinal contra o

•

Equipe do Carlos Barbosa tem discurso de respeito ao adversário da final
,

adversário. "Ficouprovado que de
nada adianta ter apossibilidade
de jogar apartida de volta em casa

se não fizermos umbom resultado

quando ficou em OxO no jogo de
ida com o Atlântico.

,

"Um empate emBrusque seria

bom, pois não teríamos a pressão
de vencer o segundo duelo. Além
do mais, temos que tomar muito
cuidado, pois a Malwee ganhou
muita força e na segunda-feira,

no primeiro confronto", analisou
,

jarico. Por isso, ele não descarta a

hipótese de jogar pelo empate,
como fez também na semifinal,'

• ,�:'Dualib confirma permanência de Nilmar e Sebá
•

I
' it' J SÃO PAULO- Como fazem

I
, ,

'I,; todos os dias, Nilmar esteve
:

I;' i
ontem no Parque São Jorge para
sessão de fisioterapia e Sebá, para
treinar, O atacante se recupera de
operação no joelho e só volta em
2007. O zagueiro se viu envolvido
na confusão sobre sua possível
demissão após a fuga' dos
compatriotas Tevez e

Mascherano.Pela manhã, ambos
tinham bons motivos para sorrir.

Viram os pedidos de Emerson
Leão atendidos: o Corinthians

I

confirmou a contratação de
Nilmar; a permanência de Sebá e,
de quebra, depositou as parcelas
atrasadas do direito de imagem

,

dos jogadores. As 8h30, horário
marcado para o treino, lá estava

Sebá no campo. Depois de
manifestar; na quarta-feira, não ter
nada a ver com o sumiço dos
outros dois argentinos, e querer

seguir no clube, ganhou aval de
Leão, que não admitia a injustiça
de sua saída. "Não pode haver

respingos num atleta que nunca

desejou sair. E oxalá ele tenha uma
nova chance aqui." Nilmar chegou
ao clube às 91115. Parou na cancela
do estacionamento e lá recebeu

,

água benta de uma torcedora. "E
,

.

para dar sorte a -ele", disse a

simpática senhora. Dito e feito.
Minutos depois, ouvia o

presidente Alberto Dualib, em
entrevista à TV Bandeirantes,
confirmar sua contratação. "J á
temos tudo acertado com O Lyon.
O pagamento será efetuado etu

,

breve.

I 1

Malwee com 24 gols, ainda pensa
em se tornar artilheiro da

competição. "Isso fica em segundo
plano. O objetivo agora é vencer

este primeiro jogo, mas se eu

marcar, melhor ainda", disse o

jogador, que está UIU gol atrás de
Marinho, da Intelli.

A primeira partida desta
decisão será amanhã, às 1411 etu
Brusque, com transmissão da Rede
TV!. O segundo jogo será no

próximo sábado, 9, às 21h30, em
Carlos Barbosa.

mesmo com o ginásio lotado e o
,

placar de 2xO contra, o time se

mostrou tranqüilo e conseguiu a

virada", enfatizou mais uma vez.
.

'

Para isso, o pedido para os

jogadores é um só. Jogar
concentrado e de forma tranqüila.
"Mesmo sem Falcão, a Malwee é

. , . "
uma equipe.muito perigosa ,

concluiu o treinador.

,

• LINHA DE FUNDO JULIMAR PIVATTO

•
-
•

•

Começa amanhã
A busca pelo bicampeonato da Liga Nacional para a Malwee.

'.

Dizer que a final será um jogo difícil é chover no molhado. O
que não se pode negar é um crescimento de ambas as equipes .•,

Primeiro os jaraguaenses, que chegaram a amargar a lanterna �
"

da segunda fase, mas deram a volta por cima e conseguiram �.

uma merecida classificação para esta decisão. Depois os

gaúchos, que passaram por uma renovação em seu plantei ,

neste ano e, com o trabalho de Janco, montaram um conjunto
I,j

,

forte sem grandes estrelas, mas muito homogêneo. Realmente
uma final digna de duas grandes equipes acostumadas a estas •

decisões. Bom para o público. ':

•

Por fimAs punições'
Agora é oficial. Foram
divulgadas as punições para
os envolvidos no tumulto da
semifinal entre Malwee e

Joinville, na última segunda-
. feira. As punições foram
decididas depois de serem

analisadas as imagens do
jogo, as anotações dos
árbitros na súmula e o relato
dos dirigentes da CBFS que
estavam no Cau Hansen.

.,
•

....

,

,

,

I,

•

Colégio Evangélico vence os Jogos da Semana da Pátria.
}ARAGUÃ 00 SUL - Com 108

pOl1tOS, o Colégio Evangélico
Jaraguá conquistou o troféu
GeraldoWeminghaus, alusivo aos

Jogos Escolares da Semana da
Pátria. O segundo lugar ficou com

.

o Colégio Divina Providência,
com 82 e em terceiro a Emef
Machado de Assis, com 77. Os

campeões gerais ficaram com os

troféus do basquete masculino,
futsal masculino e xadrez feminino.

A Emef Machado de Assis
ficou com os dois naipes do
atletismo e nos dois naipes do
handebol. O InstitutoEducacional

Jangada ficou com basquete
feminino. A Emef Alberto Bauer
levou o futsal feminino, a Emef
Anna Tõwe Nagel conquistou a

natação masculina e o xadrez

masculino, o Colégio Marista São
Luís ficou com a natação feminina,
a Emef Renato Pradi com o vôlei

O craque Falcão, que apanhou sem

revidar, também não ficou de fora das í
punições, Além de cumprir duas

,

partidas (uma pelo terceiro amarelo e;
outra pelo vermelho), o camisa 12 :
pegou mais quatro partidas, Mas a regra
vale, para ele também, Somente para

"

jogos em nível nacional. )

Chaves
Definidas as chaves da fase estadual '

•

dos Joguinhos Abertos. A competição'
acontecerá de 15 a 23 de setembro, ern
Criciúma, e envolve cerca de 4,6 mil :

,

atletas de 68 municípios. Modalidades
em disputa: atletismo, basquete, carat�,
ciclismo, futsal, ginástica rítmica, .

,

ginástica olímpica judõ, natação, futsal,
,

handebol, tênis, tênis de mesa, voleibOl,
xadrez,

.

.

Equipe
Mesmo com tudo que
aconteceu, como invasão de

quadra de torcedores no

terceiro gol da Malwee, a

rede que arrancaram no

primeiro gol do time da casa

e as garrafas que foram
atiradas depois do jogo, o

,

time do Joinville foi apenas
advertido pelo
comportamento de sua

torcida. E não vai pesar no
bolso da equipe, como foi

publicado,

Basquete
O basquete feminino de Jaraguá do Sul,
vice-campeão dos Joguinhos, ficou n6

Grupo A, ao lado de Blumenau, Tubarão
e ItajaL No outro grupo estão os atuais

campeões Joinville, junto com Criciúma,
Mafra e Chápecó. No masculino ficaram
no A, Joinville, Timbó, Florianópolis e.
Lages e no B, Brusque, Crichma; ;

•

Blumenau e Chapecõ.

Punidos
.

Dos atletas punidos do Jec,
Rogério, Ari e Frede foram
os que pegaram um ano (ou
360 dias) de suspensão,
'Já Waguinho pegou apenas
um jogo. Mas a nota oficial
nO 132/�06, publicada
ontem no site da Liga Futsal,

. deixa bem, clara que as

punições valem apenas
para os jogos do

. campeonato brasileiro e

Liga Futsal. Quer dizer, eles
estão liberados para o

Catarinense.

Futebol
No futebol masculino, Jaraguá do Sul'
ficou cabeça de chave do Grupo A, junto

.
com Itajaí, São Miguel do Oeste e Rio'do
Sul. No futsal masculino, os
jaraguaenses (atuais campeões da :

competição), ficaram no Grupo B, junto
com lomerê, Brusque e Piçarras. E o .

feminino ficou no A, junto com Herval
"

d'Oeste, Itapiranga e Rio do Sul. Na

edição de terça-feira, divulgaremos as'

outras chaves da competição,
) .

,

•

,

masculino, a EEB Julius Karsten
COIU o vôlei feminino, a Elza

,

Granzotto Ferraz com o tênis de

mesa masculine e a EmefRibeírão
Molha com o tênis de mesa

feminino.
PIERO RAGAZZI DE fREITAS

�
"

">.
�
Alunos do Colégio Evangélico Jaraguá comemoram o tftulo

•
•

/
,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TURISMO: SEMINÁRIO PODERÁ TER LOCAL PARA HOSPEDAGEM
•

•

CARLOS BRANDÃO

� Espaço será utilizado
para exposição das mais
de 30 mil peças que
fazem parte-do acervo

CORUPÁ - A história do
Seminário Sagrado Coração
de Jesus, mais conhecido
corno Seminário de Corupá,
e dos religiosos que passaram

pelo local, está prestes a

ganhar um espaço específico
para ser conhecida e

reconhecida por visitantes de
todo o Brasil.

,

O atual acervo ultrapassa
33 mil peças, divididos em

segme n to s de taxidermia
(animais empalhados),
m irie ral og ia (minérios e

,pedras), arte sacra e

etnologia, principalmente,
indígena. Entretanto, devido
a inexistência de um local

especialmente concebido
,

para a exposição destas peças,
apenas o segmento de
taxidermia está em exibição',
com 1500 peças, que chamam
a atenção por sua qualidade e

-

expressao.

Segundo o padre Marilton

!

•

O CORREIO DO POVO'

\

,

FOTOS: CESAR JUNKES

Coração de Jesus são únicas

em Santa Catarina e se

destacam em todo o sul do
País. Datada de 1929, a

•

- � � .

construçao e uma copra,

quase exata, de um seminário

da Ordem do Sagrado Cora- ,

ção de Jesus, da cidade alemã
de Hamburg. Roteiro obriga
tório de turistas que passam
pela região do Vale do Itapocu,
o local tambémestá entre os

,

preferidos pelas empresas
regionais para a realização de

, , '

encontros, sermnanos, con-

fraternizações e reuniões em

geral. "Temos eventos quase
todas as semanas", afirma o

,

,

padre Marilton. E justamente
esta procura pelo local que

•

demanda a necessidade da
-

construçao e um espaço para

pousada. "Muitas empresas e

entidades' querem fazer
eventos com duração de dois
ou mais dias, aí surge a

,

necessidade de urn local para
pernoite, que por enquanto
não podemos oferecer", diz o

religioso. Além de atender as

necessidades destes grupos, a'

construção de suítes também
tem como objetivo atender
aos turistas. "Muitos que vem

conhecer o espaço, querem
, ,

passar mais tempo e at surge a '

pergunta sobre um local para
passar a noite, cuja resposta,

, . '"

por enquanto, e negativa ,

conta.

Fachada do Seminário do Sagrado Coração de Jesus, em Corupá,. que poderá receber espaço para hospedagem

N uss, diretor do seminário, do Estado.
os animais empalhados são POUSADA
obra de uma vida do irmão Além de um novo espaço
Luís Godofredo Gartner, que para o museu, o Seminário de
desde 1932 se dedicou ao Corupá deve também ganhar
ofício de taxidemista urna pousada, que segundo
amador, O projeto, que visa avaliações, poderá ter de 28 a

levantar recursos para a 32 suítes. "Nós temos

instalação do museu orçado I carência de um local para
em R$ 230 mil, está em 'J alojar visitantes. Sempre
trárnitação junto ao Governo somos que s tioriado s sobre

,

quantos quartos �emos para

abrigar participantes de
eventos que, regularmente,
acontecem aqui no espaço do
seminário. Atualmente não

temos nenhum espaço para
este fim", conta o padre
Marilton

A exuberância do espaço
em torno e a imponência do

,

prédio do Seminário Sagrado Museu que será instalado no local terá espaço para 33 mil peças

•

•

Artistàs plásticas comemoram 30 anos de carreira
, PIERO RAGAZZl DE FREITAS

, .

'"IQ.

f� ,

. i!j�,'
.

,

Artista 'plástica Elaine ,Coltrin d�staca que seu trabalho é desenvolvido em sintonia com arquitetos e decoradores
, ,

,

,

,

.
-,

.- .. ".,

]ARAGUÁ DO Sui - C9m o
, • ,1.;

objetivo de valorizar os talentos
.'

'

,

da região, da mesma forma que
, ,

o segmento de varejo local busca
.

'

a valorização por, parte dos
.

. "

'consumidores, a loja-de móveis
e decoração ,,' Belí,�sima;"

,

localizadana rua .Marechal
"

Deodoro, centro, abriu, suas
,

portas para a comemoração dos '

30 anos de carreira das irmãs e "

. .' .

artistas plásticasTânia e Elaine
Coltrin. .'.

"

Especialistas, '"I '<no

desenvolvimerito dê, peças'
,

" .. .

, ar tts trcas em s tn to rua com

projetos arquitetônicos e de
,

,
.

. .: .

. '

, decoração, Tânia e Elaine

começaram' a carreira no

Paraná, mas estão em [araguá
,

do Sul há 6 anos.

"N ós resolvemos fincar

'regional está entre nossas

prioridades", conta. Facada no

público AlB, a loja surgiu com o
,

,objetivo de ser um diferencial e
um referencial em móveis e

decoração de bom gosto. O
trabalho de arte decorativa,
desenvolvido pelas irmãs

Coltrin, está em exposição na

loj a e à disposição des
consumidores. "Contudo;" nós
também criamos peç,as sob

encomenda, obedecendo aos

padrões da decoraçãd
concebidos para os espaços
residenciais ou comerciais",

'

'c'

destaca Elaine.

,

raízes e adotar esta terra. Nosso
, '

trabalho foi muito bem aceito
,

aqui", conta' Elaine que,

juntamente com a irmã Tânia,
mantém um atelier na rua

,
'

Rodolfo Hufenüssler.
A proprietária da loja

Belíssima, Solange Neto,
,des�aca a importância de
valorizar os talentos regionais.
"Nossa loja existe háquase um

ano e valorizar o talento

Mostra ressalta preocupação com o planeta ,

DIVULGAÇAO

Trabalho de Adélia Garcia é voltado ao tema de conscientização sobre a qualidade de vida no planeta

. ,

�, ,

,

,

•

\

]ARAGUÁ DO SUL .� O·
, '

trabalho da artista plástica
Adélia , Garcia pode ser

, '

apreciado na Biblioteca
Padre Elemar 'Scheid até o

,

dia 11 de setembro, das 8 às

22 horas, com entrada
. gratuita para o público em

geral.
Essa

conscientização das pessoas em

relação -aos problemas
relacionados com a qualidade
de vida no planeta.

Autodidata, a artista diz que
faz do seu trabalho uma forma

para que se pense e sinta a

importância da vida.
"

O foco de "Preservações"
também é direcionado aos

problemas do cotidiano da
sociedade brasileira.

Adélia Nascida em Cafeara,
na região norte do Paraná,

,

\

Garcia iniciou seus trabalhos
. em arte há quinze anos.

Aprendeu e testou diversas
" ,

tecrucas em pintura e textura.

Em todos estes anos

dedicados à arte, ela afirma
ter sempre a preocupação de '

mostrar em suas obras os

problemas que envolvem os
.

, .

Jovens, .

A artista reside em

Jaraguá do Sul há 25 anos e

tem um filho que também
se dedica às artes plásticas.

•

,

, , ..

e a prrmeira
..exposição· individual da

, ..,��-�'r:.,.. -, ')

.. "áitísta, que escolheu o tema

'Preservações' paramostrar
trabalhos voltados' a

, ,

,

, .

, '

, ",
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� GLOBO -18H

Sinhá Moça
Fulgêncio sugere que Bruno descubra o

paradeiro do filho de Virgínia. Sinhá Moça
conta para Cândida que Fontes não

'consegue trabalho por culpa do Barão. O
Barão dá alguns passos., sem que
ninguém veja. Balbina diz que quer ver

Fulgêncio e Virgínia. Justo garante a

Rodolfo que o Capitão não é culpado pelo
atentado ao Barão e revela que ele é seu

filho com Balbina. Bastião conta a Dimas

que Cândida já sabe que ele é filho do
Barão. Cândida diz que fará o possível
para estar no casamento de Ricardo,
slnhá Moça entrega uma barra de ouro

eue Cândida delxo� como presente de
casamentc para Ricardo, Radolfo diz a

'slnhá Moça que Cândida não precisa
'sustentá-los, Indignado que está com o

ouro.

� GLOBO - i9H

Cobras e Lagartos
Milu manda Leona não contar a verdade
·para Estevão: Estevão aluga um flat em

Copacabana para morar com Leona.
Luciano segue Sidney e os dois
discutem. Luciano diz que quer comprar
a fita e Sidney promete que vai vendê-Ia e

também entregar Nikki. Estevão dá um

presente para o bebê e diz que está muito
feliz com a gravidez de Leona. Sandrinha
rouba um casaco de Ellen. Bel acusa
Estevão de ter matado Omar e os dois
discutem. A família faz vodu usando um

pedaço do casaco de Ellen e ela sente
dores fortes. Milu e Tomás brigam com

Otaviano e vão ao Saara procurar
Marilene. Bel faz um perfume especial
para Duda. Leona avisa a Duda que está

grávida dele.
•

� GLOBO - 2iH

Páginas da Vida
Até o fechamento desta edição, os

demais càpítulos de "Páginas da Vida"
ainda não haviam sido editados.

> SST - 18h30

Rebelde
Sol deixa um bilhete anônimo em cima da
cama de Mia contando sobre à relação de

Miguel e Sabrina, Vlck diz a Sol que não
permitirá que ela atrapalhe o namoro de

. Mia e Miguel com mentiras, Sol jura que
nao é mentira e sugere que pergunte a

Sabrina, Fátima pergunta a Josy o que ela
sabe sobre Gastão. Josy diz que esse

não é seu verdadeiro nome e afirma que
ele está envolvido em coisas muito
estranhas, Vlck diz a Miguel que Sabrina
contou a Sol sobre o relacionamento que
tiveram e Sol imediatamente enviou um

bilhete anônimo para Mia.

� RECORD-19rl15

Bicho do Mato
Juba tenta se explicar para Cecília e pede
para Ruth dizer a verdade. Cecilia entra
no quarto furiosa. Juba segura Cecília

pelo braço. Ruth e Emílio adoram tudo.
Juba dá um beijo cinematográfico em

Cecília, que resiste mas depois cede.
Juba e Emílio se estranham. Juba vai

embora, nervoso. Cecília vai embora.
Ruth e Emílio vibram com toda a cena.

.

Bárbara diz para Hercíllo que a casa dela
vai voltar a normal e que vai organizar urn
almoço para celebrar. Ruth pede
desculpas para Cecília na maior
falsidade. Cecília diz que se ela se

contenta em beijar alguém que não a ama

o problema é dela.

� RECORD - 20h

Cidadão Brasileiro
Camilo tenta se reconclllar com Luiza e

entender por que ela quer se separar dele.
Antonio vai para o parque e S8 junta aos

hippies. Tatlana diz que um amigo dela
precisa de um advogado. Carolina conta
para Antonio que' Maura e Celso terão
outro filho e ela também quer ter outro
bebê. Victor fala para Fausta que irá na

casa de Edouard no dia seguinté à meia
noite. Antonio se encontra com Tatiana e

a leva para o escritório de Marcelo. Luiza
chega no escritório. Ao saber que'
Antonio está ali, ela decide sair. Marcelo e

Homero chegam. Tatiana explica para
Antonio, Homero e Marcelo que um

amigo dela foi preso por carregar cigarro
de palha.

.,

•
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��PREMIAÇAO
Artistas novatos levaram as

•

principais estatuetas no Video
Music Awards, premiação anual
da MTV norte-americana, na
noite dessa quinta-feira. A
escolha da audiência, que
segundo a MTV recebeu
mais de 40 milhões de

votos, consagrou a banda
FallOut Boy com o clipe
"Dance, Dance". S=h=a,-"k/�'ra,-,--__
indicada em seis categorias
do prêmio, levou apenas o

de melnor.coreourana pelo
clipe "Hips Don't Lie".
Informações do site
Virgulando.

•

��FATURANDO ��4° LUGAR
Ao que parece o terceiro
filme das aventuras de
Jack Sparrow já tem
nome: Pirates of the
Caribbean: At Worlds End.
O filme está previsto para
estrear nos cinemas
norte-americanos no dia
25 de maio de 2007,
segundo informações do
site Omelete. Por
enquanto, com 962
milhões de dólares
arrecadados, o segundo
filme é o quarto mais
assistido de todos os

tempos.

��AJUDINHA
• ,

Vai de vento em popa
•

a fase garota-
, propaganda de
,;; Madonna. Depois de
,

"

um é'ontato
.

.

, . ".'
.'

milionário com a rede
suecá' bI&M ,.a centora

'.,
o,' "�;" ""

i,. rece!:l,eu um novo
, ' . .

• , v, 'Iii

. '!:convite: ser o rosto da
.,[ouis Vuitton. Até um

i:t:;';;ii.ts'how ê"rn Praga para
convidados da marca,

i no próximo dia 8, está
nos planos. Agora é
esperar o valor pedido
pela popstar Haja
dfgito ...

Como não está
'.

-consequíndo decorar os
textos de "Cristal", novela
�o SBT, Dado Dolabélla

.

pediu ponto eletrônico
para que alguém fique

,

".

soprando o texto da
'. novela em seu ouvido

enquanto ele grava. O
pedido dele foi atendido

, .

para e�itar que a gràvação
continue atrasando. Mas

I .

criou mal-estar, afinal
compromete a

Interpretação. As
informações sao da
coluna Zapping do jornal

,

I'

•

•
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Aniversariantes do dia
02/09
•

Aurea Rollof
Marivone A. Correa
Deleon de Vargas
Angélica Nau

Logon Luan Flores
Adilson César Papp
Ingo Reeck
Luis O. Rodrigo
Infância Rosa Alves
João Gilmar Weinfurter
Jaison Tomazelli
Itamar Kasulke
Nicole Grum
Laura Clarice B. Martins
Adirson Heller
Tais Cardoso
Schaiane G. Vaz
Sandra Kreyssig
Deleon de Vargas

03/09
Edson Spredemann

Roberta e Leonardo se casam hoje às 20h15 na Capela Nossa Senhora
do Rosário, Rio Molha, em Jaraguá do Sui. Depois da celebração
religiosa, o casal recepclonará os convidados no Restaurante Armalwee.
Felicidades ao casali

Os jovens Júlla e Fábio também realizam hoje sua união, A cerimônia religiosa
será na wreJa Evangélica Luterana, Centro, às 20h. Os convidados serão
recebldl; na Scar, Parabéns, e multas alegrlasl .

.

Célio B�yer
Osmar Laschewltz
Clarice W. Soares

. . -

Lelia Maria da Costa
Felipe Joarez Zangheline •

""'",''''',,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''",,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Baile
Acontece hoje às 23h UIU Baile em

prol das obras da Igreja Evangélica
Luterana Apóstolo Tiago, no Bairro

Amizade. O evento acontece na

Arl Ferreira Apresentações
Acontece amanha a "I� Noite Popular" da Casa &

Cultura, Escola de Música. O evento será às 18h30 na

Recreativa da Marisol, e contará com apresentações de

professores e alunos da Escola. Os ingressos estão à

venda com os alunos e na secretaria da Escola até hoje
,

ao meio-dia (Rua Esthéria Lenzi Friedrich, 18, apto 103 -

Centro). O valor dos ingressos é de R$ 12,00 para adulto

e R$ 6,00 para criança (incluído coquetel), Outras
informações no fone 3371-5184 .

,

S·efr·service ",I.e 1'(J,lfuI'Il,es
CC1l1t.J'r(tgrcil'lciôl.ç i�portac((lS

J\ piI'rt'!I' elÍ! 2($ 10,00
,

Marlene Marla Stahl Ehnke
Cladis Viviane Feustel
Adernar Neitzel
Viviane Vegini
Jairo Aníbal W. Martini
Paulo Eduardo Schwartz
Ivan Lennert
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Lídia dos S. Weonski ..

Sociedade Desportiva e Recreativa

Amizade, e terá a animação da banda

Os Montanari.

Fernanda C. da Silva
Olívia H. Kluge Catcadâo . C'en t,." ('onle rciai :fl:l.[( - Sala 15

_'{()I1e: {()"*'*47) 3213-2.1()3
'F�'111ai i: (,1 tertI? rdope }�·f1-l1ttf!!fi:.IJ{7 fi (10. co·m.br

Deivid dos Santos
Renato Stahelin

r

In HOROSCOPO
Áries 20/3 a 20/4
Nada 'de preguiça! Logo você, um transborda
mento de energia, ficar rolando na cama. Deixe

pra d�pois. Vista seu rnodelito de atleta e dê
uma esticada pelos parques, dê seus pulinhos,
carneirinho! Aproveite o astral da manhã e .

pegue as melhores vibrações, curta a natureza
e as boas companhias. Tem gente reclamando
sua presença, seu calor e seu barato.

•

Libra 23/9 a 22/10 Capricórnio 22/2, a 21/1
Tudo vai sair como você quer e planeja.
Controle total da situação, você dominando,
seus esforços sendo reconhecidos, os
resultados aparecendo. Acha que é sonho,
delírio? Não é não. Aproveite o vento a favor e

ponha em prática aquelas suas idéias que você
nunca divulga. Concretizar o abstrato, pelas
mãos de um capricorniano, é possível, sim.

Câncer 21/6 a 21/7
•

..

Calma, libriano querido, você não está doente
só porque está com vontade de ficar um pouco
mais em casa e organizar a vida. Breves
recolhimentos para reflexão são necessidade
básica ... Como? Isso mesmo, fundamental pro
crescimento pessoal. �Iaxe e curta, pois:
desacelere, resolre profundamente, concentre
se em você. Reciclar é preciso.

Animação geral e total. Nossa, caranguejinho,
. nem parece você, todo cheio de pique,

•

disposto para altas badalações ... E isso aí,
tchau pro travesseiro que ficou sonhando.
Anteninhas em pé, olhos e pinças bem abertos .

pra receber o tudo de bom que o dia oferece.

Amigos, amores e programação pra ninguém
botar defeito: é só correr pro abraço. '

•

,

Aquário 21/1 a 18/2 -,

Quando as coisas parecem calmas demais e o

aquário fica sem ondas, pode ser sinal de
.

tsunami se aproximando. Ei, relaxe, quem disse
que isso é ruim? Uma mexida nas águas
internas traz outras experiências e sensações,
conscientiza necessidades suas, gera as

mudanças que você sabe necessárias ... Pois é,
e que você arrda protelando, sabe-se lá por quê,

Touro 21/4 a 20/5
Você vem sonhando quietinho há um bom

tempo, agora é hora de realizar o que imaginou.
Se está tudo súper planejado e você já tem
todos os itens da produção, por que a

.

insegurançà? Leve fé no seu valor e no seu

espfrito criativo, tourinho. Você é um

empreendedor, é eficiente e qualificado. Faça o
,

seu filme, ponha suas idéias no ar.

Leão 22/7 a 22/8 Escorpião 23/10 a 21/11
Contente e surpreso ao mesmo tempo? Pensou
que ia gritar, bufar ou arquitetar uma silenciosa

.

revanche, mas nada? Se você passou por esse
desafio e, no calor da hora, deixou pra lá, o
resto é barbada. O legal é que você não levou o

desaforo pra casa, ele ficou onde estava. Você
.se libertou. E'ascendeu um pouco mais na

espiral evolutiva.

Cheio de boas intenções? Se elas são de

segundas ou de terceira ordem, não importa.
Vale mostrar seus sentimentos, você faz o

momento certo. Publique seu plano, anuncie,
.

faça sua propaganda. Tem gente que se
--

interessa justamente pelo que você está
oferecendo. Vá direto ao toco.olhos nos olhos,

•

seduza e hipnotize, tire os coelhos da cartola.
,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Acenda as esperanças, geminiano, na luz da
manhã tudo fica mais fácil e bonito. O
"inac�ssfvel" pode estar bem a seu lado. A dica
do céu é apostar no calor humano ... Chuva e

frio? Por isso mesmol Acha que o seu fim de
semana já era, só por causa de algumas
trovoadas na comunicação? Sem essa, afaste
as nuvens e deixe o sol chegar.

Sagitário 22/11 a.21/12
Hoje pode ser seu dia. O, no melhor sentido.
Realizar, produzir: a mensagem do cosmos é
fazer. Hein, você já está nesse embalo? Baca
na, então faça acontecer. Você é o guia, apon
te suas flechas para as estrelas, Sagitário.
Certo alguém está louco para encontrá-lo
nesse passeio sideral e se embriagar de luz
pela Via Láctea e outras galáxias além.

Peixes 19/2 a 19/3
Já se deu conta de que você é um excelente
vendedor de idéias? Com seu jeíto macio de se

.

,

aproximar e de dar o seu recado você val lange.
Fluindo sempre, como o seu elemento, a Agua,
contornando e desmanchando obstáculos.
Aproveite a maré, misture tudo com um pouco
de emrsíasmo e determinação e faça o pessoal
embarcar no seu navio.

Virgem 23/8 a 22/9
A teimosia nem sempre é um defeito ... Você,
que insiste e persiste 'naquilo que quer, sabe
bem disso. Agora já dá pra respirar aliviado e

colher os louros da vitória. Não ganhou tudo
ainda? Calma, a ansiedade pode desandar todo
o seu trabalho. Quem sabe não pinta uma sur

presa e percebe que é você o grande favorito?
Estão lhe esperando na linha de chegada.

,
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CAUTELA: RÚSSI ,ALAMENTA DECISÃO, MAS PEDE TRANQUILIDADE

AGÊNCIA ESTADO

� Apesar de exigência da ONU, Irã não paralisa
proçrarna de enriquecimento de urânio

LAPPEENRANTA!FINLÂNDIA
Reunidos na cidade finlandesa
de. Lappeenranta, os ministros

,

. das Relações Exteriores da
União, Européia (UE)
discutiram ontem formas de
fazer voltar aos eixos o processo
de paz no Oriente Médio e

consideraram que ainda é cedo

,

demais para punir o Irã com

sanções pelo fato de o país não
ter paralisado o programa de
enriquecimento de urânio,
conforme exige uma resolução
do Conselho de Segurança (CS)
da Organização das Nações
Unidas (ONU) aprovada em

julho.

,

Ao mesmo tempo, o

governo russo lamentou a

decisão iraniana informaram

agências locais de notícias.

Apesar disso, o ministro das

Relações Exteriores da Rússia,
Sergueí Lavrov, sinalizou que
Moscou mantém sua oposição
à imposição apressada de
sanções contra o Irã. A Rússia,
ao lado da China, é o principal
aliado do Irã no CS da ONU.
"Não é a hora nemo lugar" para
que a comunidade internaci-

Tecnologia, segundo informações
da embaixada de Cuba emBrasília.
Em uma breve passagem por
Brasília, Díaz Balart se reuniu com

• •

oministro deCiência e Tecnologia,
SérgioRezende, e como presidente
da Câmara dos Deputados, Aldo

Amigo "de. captor "conheceu jovem austríaca"
jovem, eu sei muito, eu sou·

forte. Aceitem-me como eu

sou!", teria dito a moça de 18
anos à advogada, que se refere
à cliente tomo sra.

,,

Kampusch.
"

O pedido por respeito veio
dela. As pessoas têm a

impressão de que ela quase faz

parte da família. Como uma

telenovela, em que algo novo
ocorre todo dia".

anal ataque o Irã com sanções,
comentou o chanceler

finlandês, Erkki Tuomioja,
antes de reunir-se com seus

colegas da UE. A Finlândia

ocupa a presidência de turno do
bloco.No início da próxima
semana, o chefe de política
externa da UE, Javier Solana, se
reunirá com Ali Larijani,
principal negociador nuclear

referente ao programa de

enriquecimento de urânio de
Teerã.

O desafio do Irã à resolução
da ONU aumentou as

perspectivas de sanções
econômicas e políticas contra

Teerã, mas diplomatas europeus
e americanos disseram que nada
deverá ser decidido antes da
reunião entre Solana e Laríja
ni. "Para a UE, a diplornacia
continua sendo o caminho
principal", declarou Tuomioja.

". 'f •

iraruano, em mais uma

tentativa de solucionar

diplomaticamente o impasse

No Brasil, filho de Fidel Castroolz que "o pior já passou" e espera recuperação
SAo PAULO - O assessor

científico do Conselho de Estado
de Cuba, Fidel Castro Díaz Balart,
filho cl; ditador Fidel Castro,
relatou às autoridades brasileiras

,

,
,

que a fase crÍtica da doença de seu

pai já passou. Díaz Balart disse

, tambémque oprazo de recuperação
do presidente cubano é de seis
meses. O filho de Fidel nasceu em
1949 e égraduadoemFísicaNuclear
naUniãoSoviética. DíazBalart está
em visita oficial ao Brasil, convida
do pelo Ministério de Ciência e

,

Austria - Um amigo e

colega de trabalho do homem
de Priklopil, na última

quarta-feira, após a fuga de
que seqüestrou 'a austríaca.' Kampusch."Por favor, venharl
Natascha Kampusch disse ter me buscar, é uma emergênciacs'
conhecido a jovem em julho por favor venha agora", teri;�!
.deste ano, informa o jornal dito o seqüestrador da jovem
austríaco "Krone".Ernst H. a H.,' por telefone.
disse que o encontro ocorreu Priklopil teria pedido para o

em julho deste ano, na amigo desativar o telefone
empresa de construção celular para que os dois
dirigida por ele; "Quando eu pudessem conversar sem ser

abri a porta, ele me tnterrompídoa.t'Ble est va

apresentou a moça como urna "muito nervoso, e disse ue

conhecida e"l1.ãp, falou o nome tinha acabado &e furar ll�
dela") disse H. ao jornal. bloqueio policial em estado
"Eu dei a mão para ela, que alcoolizado", disse H. ao'

me cumprimentou dizendo "Krone".

"prazer", de forma educada. Após. conquis tar a

Ela deixou uma impressão confiança do colega, H. o

alegre e feliz", explicou H. ao .

convenceu a se entregar.
"Krone. Priklopil saiu do carro.

,

O .emp re sár io também "Como eu o considerava uma
.

teria afirmado que, fí co u. pessoa correta, não tinha
bastante surpreso e não.' dúvidas de que ele o

I

conseguiu descobrir se a faria,"Horas depois do

episódio,. o amigo teve de
identificar o homem que se

suicidou em uma linha de'
trem como sendo Priklopil.

• •

Jovem era sua arruga ou

apenas uma conhecida.

"Naquele momento,
obviamente eu não sabia que
ela era Natascha Kampusch."
Ele acrescentou: "Eu estou

chocado".

,

TELENOVELA
O jornal austríaco

também traz uma entrevista

com a advogada de

Kampusch, Monika

Pinterits, que afirmou que a

jovem está muito bem e não

p ar e ce estar se sentindo
.

sozinha.Segundo Pinterits,
Kampusch não se coloca no

papel de vítima. "Eu sou

"CHOCADO" .

O amigo do seqüestrador
Wolfgang Priklopil o

conheceu nos anos 80 e os

dois se tornaram colegas de
trabalho nos anos 90.H.
também teria dado detalhes
sobre as últimas horas de vida

CONVITE
DOG STORE,convlda os [ara

guaenses, e todos da região
para conhecerem o novo
Centro de Estética Canina

,It ESTÉTICA
"'PET SHOP

! .VETERINÁRIO
.STUDIO FOTOGRÁFICO

I Promoções de inauguração
I
I Hoje.
I • Em qualquer serviço em nos

so Centro Estético, ganhe uma

foto.
I ".Na compra de FILHOTE, ga-

nhe um kit beleza.
.

Rebelo. O representante cubano
foi informado sobre trabalhos
realizados por uma fundação de

amparo à pesquisa, pelo instituto
de terapia celular e pélo centro de
referência em tecnologias
assistidas.Segundo a imprensa

brasileira, Díaz Balart reforçou
nesta quarta-feira, na embaixada
cubana em Brasília, a versão oficial

,

de que seu pai, de 80 anos e

provisoriamente. afastado da
Presidência por sua doença, teve
uma hemorragia intestinal.

• BREVES

senac
senac

, .

O CORREIO DO POVO

-

NO IRA
.

�Derrapagem
.

I

Um avião de passageiros
derrapou durante a

aterrissagem no aeroporto
da cidade iraniana de
Mashhad ontem, batendo
uma de suas asas contra o

chão e desencadeando um

incêndio que deixou pelo
menos 29 mortos, informou
o chefe da aviação
iraniana.Mais cedo, a

emissora estatal de
televisão Iraniana noticiou
que cerca de 80 pessoas
haviam morrido na tragédia.
Não havia informações
precisas sobre o número de
feridos.Com 148 Pessoas a

bordo, a aeronave derrapou
na pista "e uma das asas
chocou-se no chão, .

causando o incêndio", disse
o chefe da Organização
Iraniana de Aviação Civil,
Nourollah Rezai Niaraki.O
avião pertencente à Iran
Airtour, uma subsidiária da
companhia aérea estatal do

.
'
,

Irã, havia saído de Bandar
Abbas, no sui do
país.Nenhum tripulante da
aeronave, um Tupolev Tu-

154, morreu no incêndio.
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. i Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira
809 • Centro· Jaraguá do Sul· se .

Fone: (47) 3274·8776

Jaraguá do Sul

•

MATRí€ULAS ABERTAS

,

ppep II - Planejamento, Programação e Controle da Produção
, .

(11 a 15/09/06)
Secretariado (12/09/06 a 12/04/07)
Prático de Contas a Receber (12 à 15/09/06)
Controle de Estoques (16 a 30/09/06)
Cálculo Trabalhista (16 a 23/09/06)

,

Controle de Compra (16 a �0/09/06)
Oratória paraAdolescentes (18 a 22/09/0)
Oratória (22, 2329 e 30/09/06)

•

.,

,

Técnico em Enfermagem do Trabalho (04/09/06 aAbril/2007)
Técnico em Enfermagem (04/09/06 a 2008)
Técnico em Logística (11/09/06 a Nov/2007)
Assistência Tee, Montagem e Manutenção de Micro
(04/09 a 12/12/06)

.

DesenvolvendoAplicativos paraWEB com PHP

(18/09/06 a 18/04/07)
CISCO (11/1 0/06 a 07/03/07),

,

,

. SENAC • ÓTIMO NO SEU CURRíCULO
Rua des Imigrantes, 410 Vila Rau .

Fone (47) 3275·8400
E mall: jaragUildosgl@s!;;.SQoac.br Slle www.sc.senac.br

,

A músIca e cultura de Jaraguá do $ul,.

, ,

agora tem dIa e hora para brllhar,I"·
'.

•

la

No Canal 21, RBN TV
o canal de Jaraguá do Sul

,

•

Apolo

CORREIODOPOVO

•

I

I
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